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Een A.inbtenaa1·sstand Ya n In
la1ule1·s. 

,,Het belang van Nederln.nd zelf eischt clat 
wij ten opzichte van Jani een politiek volgen 
van civilisatie; 1.le beste politiek van v6oruit
ziend egi:iisme is inderdaad: J11 va te civilisee
ren. Nederlands belang eischt. d1it wij Java 
hebben in een toestand, waarin -zoo ons be
lang <lit sorns over 10, 25 of 100 jaren mocht 
medebrengen, ni,..mand weet wanneer en waarom 

wij vrii zijn om het thans nog zoo begeer
lijke Java aan zich zelf over te Jn.ten. vVat 
zou - zoo bet voor X eclerland eens onmogelijk 
werd, b. v. door ouophoudelijke oorlogeu en 
opstanden, dit overzeesche land te besturen- het 
lot van Indie z\jn zoo het steeds in een staat 
van onmondigheid was gehouden? Het zou, wan
neer geen andere Europeesche mogendheid de 
r eddende hand uitstak. in een toestand van 
grem:elooze regeeringloo. heid vervallen. En Ne
derhmd als natie zou onbe&taanbaar · zijn, zoo 
het India aan zich zelf moest overgeven, zon
der daar achter te laten een kern van inheern
sche ambtenaren, ervaren in bet besturen, m 
politiP., in reehtsprnak, euz." 

.Aldus de hr. E. in de Augustus-aflevering 
van De Indische Gids. Een zwak argument in
derdaad voor een civiliseerende politiek-de 
res:eeringloosheid waarin Jitva, aan zich zelf 
07ergelaten, vervallen zou. Het apl'es nous le 
deluge bier te willen toepassen, zou de regee
ring van een beschaafden staat onwaardig zijn. 
ruaar een zelf-bestuur van inlanders in 't le
ven te roepen, alleen met het oog op eene mo
gelijke scheiding van moederland en kolonian, 
zou eene daud zijn van ziekelijke bezorgdheid 
voor Insulinde. Ook de scbr. is, nadat h1j de 
boven aangehaalde woorden terneder stelde, 
tot deze gevolgtrekking gekomen, althans eeni-
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De zeldzame gestalte van clezen gast trnk de ver
bazing van bet gansche gezelschap tot zich en reeds 
had hij op een stoel pl 1ats genomen, voordat ie
mand nog hnm iets had durven vragen. Slechts wei
nige g rijze haren omgarnn zijnen schedel ; groote 
blauwe oogen blikten zacbt onder lange, grijzt- wt-nk
brau wen. Aan een welbesneclen neus sloot zich ecn 
lange grijze baard aan, en een Jang clonkerbruin ge
waad omhulde zijne slanke gedaante van het hoofd 
t ot cle voeten . Zoo begon hij op de harp, die hij 
voor zich geplaatst had, te praeludeeren. De aange
name toon, dien hij aan het in8trument ontlokte, 
ver vroolijkte al dadlllijk bet gezelschap. 

»Zingt e-ij ook niet, goede mun?'' vroeg Phi line. 
»Geef ons iets, dat hart en geest zoowel als de 

iinnerr verheugt." zeide Wilhelm. 

De Soel'aktu·tasche Coiu·1ur,t Ye1·5chijnt 

driemaal 's weeks: Dinsdt£,f/S, Donderdti,gs en 

Z1i,tenlags, uitgezonrlenl feestdagen. 

ge regels lager spreekt bij ook nog van bet 
nut, d11.t een geleidelijk optredende inlandscbe 
ambtenaarsstand in India als kolonie zou kun
nen sticbten. 

»Meer nog in India dan in Nederland," zegt 
hij, is de vmag gedaan of bet regel moet we
zeu, dat de ambtenaren (rechterlijke, adminis
tratieve en tecbnische) inlanders of dat zij 
Europeanen ziin, en die vraag wenscb ik te 
toetsen aan de belangen niet alleen wn bet 
tegenwoordige, maar ook met bet oog op de 
veranderlijke verhoudingen van Nederland en 
India. Zoolang het bewijs niet geleverd is, dat 
de J:wimen door een organisch gebrek iui.n in
tellect, au.n degelij kheid ongeschikt ZlJ n zich 
zelf te besturen (in welk geval aan bun toe
komst weinig ,,;ou gelegeu zijn) is de Neder
lan hebe Regeering aan zichzelve verplicbt, 
Indie inlandscbe bestuursambtenaren, inland
scbe rechters en politie-arnbtemi.ren te scheu
ken en in alle technische vakken zoo weinig 
Europeaneu te plaatseu als mogelgk IS. Zg 
lrnn daarnaast stellen zooveel Europeesche in
specteurs, controleurs, als nood.ig ;zullen blij
ken, maar de uitvoerende _personen behooren 
inlanders te zijn: dit is bet eenige middel om hen 
op te leiden, te civiliseeren, en al bleek in den 
beginue proefondervindelijk, dat bet er slech
ter om giug, tocb zou de regeering moeten 
volhouden. De middelen van onderwijs zouden 
in overeensternrning moeten gebracht worden 
met de niemye eisd1en aan inlu.nders te std
len, en met eeu beleidvolle krachtige toepns
sing dezer politiek zouden wij Java en India 
opleiden tot een zefstandigheid, die Nederland 
alleerr ten zegen, ninnner tot nadeel kon strek
ken. Het zou een beschu.ving zijn van boven 
af, dus zonder r~volutionair karnkter; langza
merhand zou de ambtenaarsstand een aristo
crati:sche kern vorrnen, vanwaar de beschaving 
zich naar de diepere la.gen der bevolking zou 
uitbreiden. Onze pogingen om bet onderwijs 
in India te bevorderen zullen volkqmen schip
breuk l!jden, zoolang WlJ niet te gelijk een 
toekomst openen voor de onderwezenen zoo 
veelzijclig ids mogelgk is. Ook in Nederli~nd 
zon het onderwijs nimmer zoo diepen wortel 
geschoten bebben, zoo er niet steeds een prac
tisch voordeel aan het verkrijgen van kennis 
verbonden was geweest en dit niet geheel on
ontbeerlijk was gemaakt voor hen, die een of
ficieele betrekking begeeren, door het daaraan 
verbonden examen. Niemand die de Javanen 
kent, betwijfelt de intelligentie van <lat volk . 
Hun ondeugden zijn dezelfde als van elk an
tler volk, <lat despotisch geregeerd worclt, en 

De grijsaard zag hem aan, blikte daarop· naar bo
ven, deed et'nige grepen op de harp en begon zijn 
lied. Het was een lofspraak op het gezang; hij prees 
het geluid der zangers en vermaan..ie de menschen 
hen te eeren. Hij droeg bet lied met zooveel !even 
en waarheid voor, dat het scbeen alsof hij het 
voor de vuist gedicht had. Wilhelm had den man 
we! om den hnls "·illen vallen; s]echts de vrees een 
luid gelach te zull.:;n opwekken, hield hem te
rug ; de overiger: toch maakten reeds allerlei Jail!~ 

aanmerkingen en hTistten er half Jluisterende over of 
hij een monnik of een jood was. Evenwel verzocht 
men telkeus om nieuwe liecleren, die de oude man 
steerl.s naar den eisch van het oogenblik. wist te ge
ven, zoodat men hem ten Iaatste zeer tevreden over 
bet gesmaakte genot met een goecle belooning liet 
heengaan. 

Eenigen tijd later verkeerde W ilhelm in eene ver
drietige stemming. Hij was ontevreden op zicbzel
ven, dat hij zich zoo ver met het tooneelspelersgezel
scliap had ingelaten, ><onder evenwel de kracht te 
bezitten om P.r zich van los te scheuren. Ook had 
Melina hem er reeds met vrij hechte banclen aan 
weten te verbinden. In deze gemelijke stemming 
clacht hij aan den ouden zanger en besloot hem te 
gaan opzoeken. Hij vond hem in eene armoeclige 
herberg, op een klein zolrlerkamertje. 

Voor de clelll' van den oucl en man gekomen, klon
ken hem harti-oerencle, klagencle toonen tegen, die 
door een treul'i"g gezang hegeleid werden. 

Hij bleef voor de dew· luisteren en hoorde met 

Advertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
elke 10 woorclen voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgemle plaatsing de helft. 

zijn veel meer een gevolg van gebrek an.n 
opvoeding clan in1rnerent aan het Oosten of 
aan de t.ropen. Eerst langzaam, zeer la.ng7.;L<11ll 
is in dien toestand verbetering te brengeu door 
het versclmffen van practisch vakouderwijs en 
door dit onderrnjs populair te maken met een 
stelsel van examens voor officieele betrekkin
gen. /;ooals de toestand thans is, nu het ver
gen vim kundigheden zoo weinig voordeel geeft, 
zal het onderwijs in India tot on vruchtbaar
heid gedoemd zgn, vooral ook zoolang bet 
stelsel vim gedwongen arbeid blgft bestaan, 
een stelsel dat bij een politiek van verlichting 
door ouderwijs misschieu nog minder pnst d,m 
de gedeeltelij ke uitsluiting uit gou vern eml!nt;;-
betrekkingeu." • 

Wat <le schr. wenscht is om de Europ~aucu 
in den ambtenaanstand op Jav11 zooveel cloeulgk 
geleidelgk te verrnngen door wel onderwazeu 
inhnders. Laat die plicht zich reeJs gevoelen, 
waar de be:>tau.nde organis11ties van Europee
scbe arnbtenu.ren aan de gestelde eischen beant
woorden, boeveel te m er d,l.ar w11.l1r de orga
nisatie aa.n de behoeften niet voHoet en daa.r
nan mmmer volcloen kan. Als voorbeeld van 
zulk een onvoldoende organisatie haa.lt de schr. 
de LanJraden aan. 

De regeling van de rechtspraak der Landra
den zoon.ls zg nu bestaat, zegt hij, IS on
houclbMi.r, want die rechtspraak: is thans zulk 
een treurig rnengsel van onwaarheitl en opper
vlakkigheid met een vernis van wetenscbap o
vertogen, dat de hervorming ervan slecht.s wach
tende is op een eenigszins krachtig bestuur, 
boven den Indiscben of, juister, bureaucrati
schen sleur verbeven. De Lanclru.ad spreekt in 
verreweg de meeste gevallen bijna u~tslnitend 
recht op het proces-verbnal der instructie, door 
den clja.ksa (inlandsch officier van justitie) i:u 
de Maleische taal opgemaakt en deze heeft 
dikwijls uiet zelf al de getuigen ondervraagd, 
maar slechts uit de getuigenverklaring geput, 
welke door het districtshoofd onderteekeud, 
doch in het beste geval opgema.akt zijn door 
diens schrijver en ook wel door een of antler 
hulpschrijver (magang), die geenerlei officieele 
betrekking bekle€dt en niets anders is dan een 
onbezoldigd leerling! 

De schr. gaat verder m bijzonderheclen de 
rechtspmak van den Landraad na en komt tot 
het be.sluit, dat zoolang de Lan.clraacl-presiden
ten Nederlandsche gegradueerden zijn, bet Gou
vernement nimmer een goede en prompte recbt
spraak zal verkrijgen, Altijd zullen zij gegron
cle verontschulJigingen voor achterstand, enz. 
bij de hand hebben; de griffier is ongeschikt, 

aandoening het volgende : 

» vVie ooit zijn' brood met tranen at, 
Wie ooit in kommervolle nachten, 

Op 't eenzaam leger weenend zat, 
Di¢ kent u niet, gij bovenaardsche machten ! 

Gij voert ons door het levfm been, 
Waal'in men zich met schuld bezwaarde, 

En laat ons bij 't berouw alleen, 
Want alle schuld wreekt zich op aarde !" 

De weemoedige, gevoelvolle k.lacht drong cliep in 
de ziel des hoorders. Het scheen hcIT', alsof de grijs
aard menigmaal d11or tranen verhinderd werd voort 
te gaan; dan klonken de snaren al!een, tot.dat zich 
de stem Pr eindelijk weder met afgl'broken klanken 
in mengrle. 

Wilhelm stond tegen de clew· ge!eund. ll ij was 
diep bewogen en gevoelde, dat al de smart van voor
heen met bernieuwde woede in zijn gemoed losbrak. 
Ten Jaatste stiet hij de deur open en kwam in het 
armoedig vel't l'ek, waarin de houten rustbank bet 
eenige meubel was. 

»Welke gewaarwordingen hebt gij in mijne ziel 
doen ontwaken, goede man," riep bij uit. iiLaat u 
niet storen, maar ga rnort en vertroost door het Je
nigen uwer eigene smart eenPn ongelukkigen vriend." 

De grijsaard droogrte zijne t ranen en woeg met 
een vrienclelijken la ch: >>Hoe komt gij hier? Ik hat! 
u dezen avond wet!er wil!en bezoeken. 

>J Wij zijn hier rustiger." antwoordde Wihelm. Zing 

Inzending cler Aclvertentian tot op den 

dag der uitgave v66r IO uur. 

de instructie van den djaksa is slecht, enz., enz., 
eu ook voor deze beide nmbtenaren zullen 
welJra geaischt worden gegrndueerde personen 
wet tolken naast zich. .M11.11.r weldrn zal het 
blijken, d11.t men de tolken niet vertrouwen 
k:~n, evenmin als de getuigen. De Javanen 
znn een volk, door aUerlei invloeden z66 he
melsbreed verschillend van bet Nederlandsche, 
liiLt een op Europeescheu leest geschoeide recht
spra.a!r claar nimmer vohloen z1tl· nooclzakelijk 
is bet dan.rorn dat inlander wo~·den opgeleid 
tot rechters. 

De hr: E. ontwikkelt daarna het denkbeeld 
om de 1foleiscbe fatal te gebruiken in plaats 
van de rederlanclsche, in officieele stukken, 
welke d11arvoor in aanrnerking komen. Het 
verplichte gebruik der Nederlandsche taal is een 
luxe die, den St11.at elk j11ar millioenen kost 
omdat inLmdsche ambtenn.ren met deze taal niet 
overweg kunnen en m~n dus genoodzaakt is 
Europe~scbe arnbtenaren te benoemen, die door 
hoogere trnctementeu, verloven, pensioenen en 
korter dienstgd de schatkist op onhoudbare 
wijze bezw11ren. 

» Velerlei bezwaren", n.hlus opponeert hij zelf, 
»zal men hooreu te::ren het stelsel van alcremeen 
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gebruik der r.111.leische tav.l in de administratie 
van _Nederlandsch India. Het is rn strijd met 
de hefste tradities der Batii.viasche bureauwereld, 
wier eigenliefde zich zrLl crekrenkt toonen en 
d

. 0 , 

1e zal gevoden, dat de behoefte aau fraai ge
stelde(!) Hollandsche brieven en rapporten-voor 
haar een quaestie van to be or not to be- eicren
lijk geen beboefte is . .l\.laar tot boelancr zal deze • 0 
tegenwerking in India kunnen duren? 'l'ot z00-
la.ng het bewijs nog meer tastbaar geleverd is, 
dat de steeds grootere tekorten op de Indische 
begrooting niet langer gestopt kunnen worden 
door nieuwe of verhoogcle belastingen op bet 
reeds overbelaste Java, dan wel, wat spoedig 
bet geval moge zijn, tot dat wij eens een be
s~uur in India krijg~n, vanwaar kracht genoeg 
mtgunt om goede, maar bij de ambteuaren im
populu.ire, bervormingen te durven doorzeti;Pn, 
in strijd zelfs met de adviezen der Alcremeene 
Secretarie .. , 
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Soerak art a. 
Kommissarissen voor de maand September 

Plaatselijke §choollcommissie 
de beer: N. VAN KLAVEREN. 
de beer: J. G. M. A. CARLIER. 

Ve1·zor;;in;:;s;;esticht 
de heer H. W. PklTORIUS. 

voor mij wat gij wilt en wat or uwen toestand past 
en doe slechts alsof ik in het geheel niet hier ware." 

De oude man staa1·cle naai· zijne harp en nadat 
hij zacht gepraeludeerd had, ving hij aan een zong. 

ll \Vie zich aan de eenzaamheid vertrouwt, 
Ach die i~ rasch alleen ! 
vVaar hij eens anders vreugcl aanschouwt, 
Verzinkt hij in geweeen. 

Ja Iaat mij mijne smart, 
Waari.n geen vriendenhart 
Als trooster me ooit verscheen 
Dan hen ik niet alleen ! 

Een minnaar Iuistert en sluipt zacht 
Naar zijn bt!minde heen, 
Zoo overvalt bij dag en nacht 
Mij eenzame 't geween. 

Mij eenzame de smart. 
Ach vocr t!en annen bard 
Slechts naar zijn ru. tplaats heen, 
Dan laat zij mij alleen. 

Op deze wijze ging de harpspeler langen tijd 
VOOl't zijne geclachten in zangen uit te drukken, en 
wist ze stePds met de gewaanvordingen ·van zijnen 
getroffen hoorder in overeen~temming te brengen, 
zooclat cleze met allen ernst over zijn eigen toestand 
begon na te denkcm. · Bij het naar huis gaan hield 
hij zich ook wel'kelijk met het plan bezig, om dit 
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R. K. EEREDIENST 
K A T E C H I S A T I E. 

Vrijdag en Zaterdag den 26 en 27 dezer 
des morgens ten 7 ure. 

Godsdienstoefeninr;. 

Zondag den 28 dezer des morgens ten 8 ure. 

PASTOOR F. H. DE BRIJUN. 

Het scbrijven in No 77. van deze Courant, 
over de buslicbting te Solo, heeft tot nu toe 
niets uitgewerkt, misschien is ook den tijd daar
voor te kort geweest. V erleden Zondag werd 
de bus voor den notaris gelicht 24 minuten 
v66r zessen en heden morgen 19 minuten voor 
datzalfde uur. 

0.fficieel wordt de bus te l\fesen ook ten zes 
ure gelicht; hoe laat zulks echter in werkelijk
heid plimts heeft, zal men gemakkelijk kun
ne11 nagaan, als men in aanmerking neemt dat 
dit nog vroeger dan op de hoofdplaats ge
beurt. 

Zondagnamiddag ten twee ure wandelden 
drie Earopeesche mindere rnilitairen den weg 
op 111.ngs Penoelaran. Zij hadden klaarblijke-
4ik wat veel verganning gebruikt en schenen 
niet in gel~jke mate tegen de aitwerking der 
alkohol bestand te z!jn, want een vi1n hen zak
te in elkander op bet midden van den weg. 
Zijne kamaraden wilden hem bijbrengen en 
wendden daartoe een nieuw middel, namelijk 
stompen en schoppen, aan, maar dit nliddel 
bleek niet probaat, want de patient bleef be
wusteloos. De kameraden .pakten hem daarop 
beet en sleepten hem onder een tamarindeboom, 
om hem daar zijn roes te la.ten uitslapen, maar 
de inspanning had een van hen zoo aangegre
peu, dat bet hem danig begon te duizelen en 
hij genoodzaakt was zicb ook aan den kant 
van den weg neder te vleien. De derde ver
volgde daarop alleen zijne wandeling. De kalie 
Larangan ziende begreep hij m.isschien niet 
ten onrechte, <lat een bad hem wat zou verfris
schen en ging bij, zonder zich te ontkleeden 
te water en dreef met den stroom mede. 

De Raden Igabehi Djoijo Pranoto was in
tusschen gewaarschuwd en ook de boofdwacht 
van bet fort Vastenburg. De eerste, die bij elk 
onmad altijd dadelijk present is, nam de twee 
slii.penden onder zijne bewaring, tot dat de door 
tle hoofdwacbt gezonden patrouille aankwam, 
nog juist bij tijds orn den drijvenden .fl.ankeur 
bij de brug naar Ketipes op te visschP.n. Het laat
ste was echter zoo heel gemakkelijk niet 
daar de flankear die een pootige kerel was, 
een Ambonnee~ tot de patrouille beboorende 
bii den kraag pakte en hem zoodanig ~chudde, 
dat hii nog wel eenige dagen een zekere tril
ling door al zijne ledernaten zal gevoelen. Met 
vereende kracbten werd men hem tocb mees
ter. De twee slapers werden, toen zij wat bij
gekomen waren, op hunne beenen gezet en werd, 
ofscboon met wankelende schreden, den tocb naar 
het fort aangenomen. Dat bet daarbij niet heel 
vlug toeging, is begrijpelijk en onze reporter 
wist te vertellen, dat men daarvoor bijna an
derhalf uur had noodig gehad. 

In den nacht van Zaterdag op Zondag beeft 
een dief zich toegang versch1Lft tot de woning 
van den Mas Ngabebi Iroenanoe. Hij was niet 
erg hebzucbtig, wnnt bij stclde zicb tevreden 

aanloklrnn<l oor<l te verlaten en zijne reis te vervolgen. 
Wel bonden hem zijne vriendschap voor Laertes, zij
ne neiging vo:ir Pbiline en het bezit van Mignon aan 
eene plaat~, waar hij tevens zijn geheimen wensch 
om hPt. tonn~el te betrndcn, z0u kunncn bevredigen, 
maar hij ge!oJfcle kracht genoeg te bezitten om zich 
uit al 111e banden los te rukken. JJ!k w1l weg, ik 
moet weg !" riep hij uit, tenvijl bij zir.h mismoedig
op een stoe\ neclerwierp. Jiii. t kwarn Mignon binnen 
en vroeg of zij hem in niets van dienst kon zijn. 
Zij kwarn stil naa1· hPm toe; zij was treurig, dathij 
haar rlien <lag nog niet had toegesproker.. Niet5 is 
treffen1!er ~an wanneer eene lief.le, die zicb in stil
te heeft 01twikkeld, eene trouw die zich in het ve1·
borgfm getoond heeft, cindelijk hem, die ze tot luer 
toe niet waa1·d was", op hr.t rechte tijdstip nad~rt en 
zichthaai· wonlt. De zoo Jang en zoo dicht gesloten 
knop was rijp geworden; \Vilhelm's gemoed kon niet 
gevoelrnllPr zijn. 

Zij stond voo1· hem e.n zag zijne qnrnst. 
»!Jeer!" riep zij uit, JJa!s gij ongelukkig zijt, wat 

moct Iignon dan word en? 
»Lief kind," zeicle hij, JJgij maakt ook een dee! 

uit ''an mijne smart. lk moet weg !" 
Zij blikte hPm in de oogen, die van weerhouden 

tranen glinsterden, en knielde met aandoening voo1· 
hem neder. Hij hield hare hanrlen vast: zij legde haar 
hoofd op zijne knie en zweeg stil. Hij speelde met 
hare lokken en liefkoosde haar. Zij bleef laogen tijd 
stil zitten. Eindelijk bemel'kte hij aan haar eene sool't 
van zenuwtrekkingen, die zacht begonnen en allengs 

met een enkel potje. Wat den inhoud daar
v11n was, is ons onbekend. 'l'oen de <lief ech
ter het lmis wilde verlaten, werd hij ontdekt 
en weldm klonk bet geroep van: nmling ! ma
ling ! door de geheele kampong, waarop bij het 
op een loopen zette. Hij moest echter eea 
garcloe voorbij en bet volk, dat daiu- de wacht 
had, was toevalligerwijze wakker. Nu bleef 
er voor den <lief oogenscbijnlij Ir geen weg ter 
ontsnapping over, maa.r toen hij het potje in 
bet gras wierp, viel bet wachtvolk daarop aan, 
waardoor de dief zijn weg kon vervolgen. Bij 
onderzoek is bet potje nergens gevonden en nu 
verdiept men zich in gissingen wnt wel den in
houd kan g.::weest zijn. l\Iisscbien een soort rnn 
tooverm.iddel, dat een bedwelmende eigenschap 
heeft. 

Voor een paar dngen heeft men beproefd 
om de deur van het bek eener woning te Poer
b11jan te openen. De bewoner bad de deur 
ecbter met. een telefoondraad aan een zeer ge
voelige bel in zijn huis verbonden, zoodat die 
onmirldel(jk geluid gaf. De beer des huizes 
werd wakker, liep naar buiten en op zijn ge
roep vn.n: )3oppo kowe" zag hij eenige perso
nen bard wegloopen. Het is echter in dit ge
val nog niet bewezen of men wel met dieven 
te doen gehad beeft, cfoar bet zeer goed lieden 
lrnnnen geweest z(jn, die,. op oud Hollandscbe 
manier, eens beltleurtje bebben willen spelen. 
Men ruoge bet 111ntste als een vrij onscbnldige 
plagerij beschouwf'n, in dit geval zoude bet al 
ZA,er te on pas zijn, omdat bet bij een genees
heer plan.ts had, die de bel heeft lnten aan
brengen om bij ziektegevallen in den nacht, 
gemakkelijk gewaarscbuwd en dan dadelijk bij 
de hand te kunnen wezen. 

De desa W edelan is gisteren nacht ook we
der veron trust door een <lief, die kleederen ge
stolen heeft. Hij wercl spoedig acbtervolgd en 
smeet toen bet geroofde stuk l'"OOr stuk weg. 
Men heeft hem niet meester kunnen worden, 
m1J.ar ht1d tocb de satisfactie, d11t de <lief bijna 
alles moest laten vallen en er ten slotte slecbts 
een paar gescheurde kains vermist werden. 

Bij den diefstal m den ns.cbt van Maandag 
den 15 op Din:;dag dA,n 16 en Sept. hebben de 
dieven ook nog de deur van de dispens open
gebroken, door bet slot van de deur te forcee1 en, 
zij bekwamen ecbter een koopje d!l.11.r zij de dis
pens gebeel ledig vonden. 

Eeu bewoner van de Achterstraat is gisteren 
tot de ontdekking gekomen, dat bet soliede slot 
van de voordeur van zijn huis, geheel verdraaid 
was. Dit zal zeker niet zonder reden geschied 
zijn en mogen Je bewoners van genoemde stmat 
wel op bunne hoede zijn en niet vergeten, dat 
bij dr. eerste nachtregen de dieven we! beproe
ven zallen om weder bun slag te slaan. 

Frag1nent nit een holland
scben brief. 

Het is tegen woordig een ernstige tijd. Na de 
laatste Prins van Ornuje tot :.1ijne vaderen is 
ver~a.meltl, is het roer van Staat na 's Konings 
dood tuevertrou wcl in naarn aan de Koningin 
als regentes, inderdaad aan eene 11 weede Ka
rner waa.r kleine partij-en inclividueele kwesties 
v66r groote belangen gaan, waar op kleingees
tl6e wijze wordt gekibbeld en gekrnkeeld en 
bizondere veeten boveudrij ven, zooals men bet 
niet in 's L:mds vergaclerza.al zou mogen ver
wacbten. 

Korteling-> verwerpen de zoogenaamde Kap
peijnianen l rnn Houten met de zijnen, circa 
elf in get11!). geleid door den meester van uit 
zijn st.udeerrnrt.rek te 's Hage, bij onophoude
lij ke en ste.eds aangroeiende tekorten, de klas
sen belasting (op .bet vermogen in portefeuille) 
en no0Jz.1ken de regearing tot een tweede 4% 
leening V«n 60 miljoen, die nu pas door een 
consortium van A rusterdamscbe bankiers( Han
del :\Iaatschij, Amsterclamsc:he Bank en Banque 

toenemend zich door al hal'e !eden verb1·l:'idclen. 
)J Wat deert u, Mignon? riep hij uit. )) Wat deP-rt. u ?" 
Zij richtte banr hoofdje op en zag liem aan; daar

op greep zij plotseling naa1· haar hart, als met bet 
gebaar van iemand, die pijn wil verdringen. Hij hief 
baar op en zij vie! in zijne armen; hij clrnkte baar 
aan zijn hart en k11ste h3ar. Zij antwoonlde door 
geen banc!Jrnk noch door eenige beweging. Nog hield 
zij d~ hand tegen haar hart f!•l uitte plotscling eeu 
schrer.uw, die rnn krampachtige trekkingen des 
lichaams vergezel..L giug. Zij recs op en vilJI toen oo
genblikk'!lijk als mn alle bcwustzijn beroofd voor zijne 
voeten neder. Het wu.s Pen vreesselijkc aanblik. 

)Jl\Iijn kind!" riep hij uit, terwijl hij haar ophief 
en in zijne armrn sloot, ))mijn kind, wat deert u ?,' 
De kramptl'ekking duurde voo1t, die zich van haa1· 
hart tot alle ledrrnaten uitstrekte, zij hing in zijne 
armen. Hij ondersteunde haar en bespn,eide baar 
met zijne tranen. Plotseling hedcc•fden rlaal'op ha1·e 
kl'achten en zij wiel'p zich beftig in zijne armen, ter· 
wijl een stroom van tranen aan baac gedrukt hart luch~ 
gaf. Wilhelm klemde baar steeds vaster aan zijn boezem. 

))1\-Iijn kind," riep hij uit, »mijn kind I Gij zijt im
mers de mijnc als dit woord u tl'oosten !urn. Gij zijt 
de mijne ! Ik zal u behouden er, u niet verlaten." 

Hare tranen bleven nog steeds vloeien. Eindelijk 
richtte zij zich op. Een zachtc blijdschap blonk op 
haar gelaat. 

)J.Mijn varier!" riep zij, »gij wilt mij niet vel'laten, 
gij wilt mijn vader zijn ?-lk ben uw kind!" 

Zacht begon voor zijne dew· de harp te 1:uischen; 

de Paris) tot circa l 00'/, 0 
o is overgenomen. 

De Trnnsvaalsche deputatie, die bier op 'L 
overdrevenst wer<l binnengebirnl<l, die men de 
m11ag overlattdde met <le m ee;it sornptueuse di
ners, wier rondreis <le tocht van een Romein
schen triuu::.fotor geleek, vmn.gt aan bet rijke 
Holland 15 miljoen voo~ een spoorweg. Met 
groote moeite en de meest drincrende beden 
krijgt men nog geen 2 miljoen bijeen, een uit
slag niet gerecbtvaardigd door de zware sln.
gen, die de Krach in Amerikan.nsche sooorwe
gen bier te lande overal !Lan het pub!{ek heeft 
toegebracbt, dat bonderde miljoenen over heeft 
om met dobbelsteenen te gooien om een zon
der moeite en inspanning te verkrijgen fortuin. 

In de Nisero quaestien hebbeu wij zonder 
schroom durven bekennen, <lat wii niet in staat 
waren een weerspannig vasn.l tot rede te bre
ngen, beeft ons prestige in den Arcbipel on
getwijfeld geknakt, door ans door eene Engel
scbe cl1amul'ie1·e tot eene vernederende joint-ac
tion te doen overgaan. 

De buitenlnndsche bladen lawn zich over dit 
alles met eene zekere medelijclende minacbting 
uit en scli~jnen mnar altezeer Disraeli 's uit
spraak te beamen: "V enetie en Holland zijn 
uitgedootde staten" 

Metl zou bier verlangen ni.Lar eene krncbti
ge persoon]ijklteid, een Bismarck of Thorbecke. 

Ik lits juist bet nieuwste boek van Ohnet, 
Lise Flew·on en clu.t van D1rnde Sapho. 't 
Lu.atste zou ik de voorkeur geven, ofscboon 
men ook daarvan al weer zegge.a kan " de la 
range cise/ee." 

G e m e n g de E e r i c h t e n. 
GrsTEREN IS ten behoeve van de spoorbaan 

noorden Oedjong, een begin gemaakt met bet 
afbreken vn.n het kleine kruithuis nabij de sluis 
A.1Ln den G1·isse.~chen weg en met bet omkap
pen der taruarindeboomen langs den zoogenan.rn

zooals alleen T1L1leurn, tln.t vermacr weder te 
. 0 

ge~e~; ~en iong m11n ziet een roodh11rig ioug 
mmsJe mtvor~chend n~m; beiden zitten op ee
nigen :i.fstan l vim ellrnnder; blij kbaar beeft bij 
pas zijn aanr.oek gednan. ~111 de 1Lfsta.ud wel
drn. zeer klein worcleu? 

Alles hn.ngt af van het antwoord van bet 
bedremmelde meisjc~. De bekende rood bloeien
de bo0m ovcrschndLJ. wt een gt-deelte der bank; 
over de leuning zien wij cle bl au we zee en een 
zeer ver verschiet. Het is de oude gescbiede
.llis, die nltijcl nicu w blij ft. Van lmrte welkom 
altijd '.!.'a.dema, al wilt gij onze landa-e11oot niet 
meer zijn. Wic geeft 1000 pond sterlina- voor 
<lit juweeltje ! De Hindeloopensche bruil van 
Bisilchop runnt uit door nau wgezetheid in bet 
wedergeven van kostuum-eigenaardigbeden. 0-
verigens laat bet gezicht dezer »stewmigh kyc
kende bruydt" ons geheel koud. Mij dunkt, 
uit bet bijscbrift ( een vierrea-elicr versie van 
S "' 0 J 0 

tarter) was meer geestige uitdrukking te ba-
len geweest: 

En of de bruydt wat stemmigh kyckt, 
0, gn.sten, acht di1t niet een sier: 
Want sy een wyltjen sta.tigb pryckt 
Qtlausuys om de nrnnier. 

De co1111uissie voor het Nissro-fonds te Lou
den verg11derde gisteren Otll te zien, hoeveel 
was bijeengebmcbt. Na aftrek der advertentie
kosten was <lit l l 09 pd. st. wa.arvun 60 l pd. 
st. in Nederland W1Ls ingeschreven en 300 pd. 
st. door de sehatkist wits vertrekt. Men kan 
dus nnga.nn, hoeveel de Engelschen zelf heb
ben bijgedmgen. De commissie besloot aan de 
betrekkingen der gev11ngenen verschillende som
rnen van 60 tot 20 pd. st. ter hand te stellen 
en 500 pd. st. 11cbter te hot1den voor mogelijke 
eiscben vim de Zweedscbe, Iht!iaansche en Duit
scbe !eden der bemanning. 

N. E. C. 

Jen verdekten weg; ook bet kruitmu.gazijntje De Londensche Diergaarcle is m bet bezit
aa.n de Kali Mas,. zal wellicht voor hetzelfde I crekomen van eenen Zuid-Amerikaanschen sidder 
doel moeten ontrmmd war.fen. S. H. B. "' 1 ( ·· z · aa qumnot11~ e ectl'lcus), een zeldzn.am groot 

HoE AA.NSTEKELIJK de koffiebln.dziekte is blijkt exemplaar, zes voet lung. 

uit bet feit, dat op zekere onderneming in bet 
Kediriesche van de aa.ngeplimte 300.000 Kof
fieboomen, er 160.000, dus meer dan de helft, 
door die ziekte aangetast werden en sedert on
der de gezonde boompje!'! eenige ook reeds spo
ren van die ziekte beginnen te dragen. S.H.B. 

UrT BATAVIA. schrijft men aan bet S. H. B· 
bet volgende: Nocb de beer Derx, nocb de 
hoofdingenieur van Bosse zal benoemd worden 
tot directeur van het dep11rtement der Burcre
lijke Open bare W er ken, maar de beer ~r. 
Stortenbeker, thans directeur van 0. E. N., 
terwijl hem als techniscb ad vizeur toegevoegd 
zal worden <le beer van Bosse, thans reeds 
tijdelijk als zoodanig werkzaam. Het departe
ment van 0. E. N. zal du.n tevens een wij
ziging ondergaan. Godshnizen en instellingen 
van weldadigbeid (misschien ook Eeredienst) 
worden overgebrncht naar bet depa.rtement van 
B. B., terwijl bet mijnwezen en de lu.ndsdruk
kerij overgaan nu.ar bet departement der B. 
0. W. Het vroegere depu.rtement van 0. EN. 
boudt dan alleen nog onderwijs, met de daar
op betrekking hebbeude comptabiliteit. Aan bet 
hoofd zal staan een » Hoofdcomrnissie van On
derwijs" met een lid in d,m lfaa.d van N. I. 
a.ls voorzitter. 

Blijkens bet jaarverslag van den toestand 
der provincie Gelderland over 1883, stierf te 
Dinksperloo bet grootste cijfer der overlede
nen zonder geneeskundige bebandeling, o. a.. 
uit overtuiging »Jat de mensch tocb eenmaal 
mo et ster\'en." Am st. 

De Hollandsche Teekenmaatschappij geeft te 
zien van 'l'adema, een v11n die stukjes, waar
door eeue gebeele tentoonstelling wordt gered. 

In twijfel is eene ronde wit ruarmeren bank, 

dl' grijsaard bracht als avondoffer zijne innigste lie
deren aan deq, vriend, die, zijn kind steeds vaster 
in de armen sluitend, een rein en onbeschrijflijk ge
luk genoot. 

II 

))Kent gij br.t land, waal' de citl'Oenboom bloe1t, 
In 't donke.r groe.n de go111f..rn appel gloeit, 
Een zachte wind door 't blauwe luchtruim suist, 
En rlool' het loof van mirthe en !au wer rnischt? 
Kent gij bet wel? 

Daarheen, daarheen, 
Ge!it'f,fo vriend, leid mijn onzeekrc •schreen ! 

Kent gij het huis? Op zuilen rust bet schoon, 
De rnime zaal spreidt helJen glans 1.en toon, 
En marmren beelden staan en zien mij aan, 
Wat hl'eft men u rampzalig kind gedaan 7 
Kent gij het we!? 

Daarheen, daarheen ! 
Beschermer leid rnijn wankelentle schreen t 

Kent gij den berg? De nevel rlekt zijn top, 
Het muildier stijgt langs steile wanrlen op, 
In halm g1·ijnst het giftige gebroed, 

Het rotsbl0k schew't voor d'aanval van den vloed, 
Kent gij bem we! ? 

Daal'heen, daarheen, 
Gaat onz~ weg ! o, vader, Jeid mijn schreen ?" 

Zoo klonk Mignon's lied waarmede zij Wilhelm den 

D.i Landbou w-tentoonstelling belooft in <le 
landbouwende gedeelten va.n ans vaderland ver
tier te zullen geven. iet minder tocb dan 
600 Engelscbe en Ierscbe grondbezitters wil
len,- volgens het N. v. d. Dag - gezamenlijk 
de voornaamste landbouwstreken, en wat daar 
op da.t gebied merkwaardigs te zien is, gaan 
bezoeken; terwijl een 400tnl Deensche grond
eigenaren, met a~"tzelfde doe!, met eene extra 
stoomboot herw1111rts komen. 

N.R. C. 

Een Engelsch dagblad deelt een eenvoudig 
en beproefd middel mede tegen den zonnesteek, 
hierin bestaande, <lat zij, die in bet land wer
ken, elken ocbtencl een versch koolbla.d in pet 
of muts leggen. Daardoor zal het hoofd onder 
de heetste zonnestmlen koel blijven, en beboeft 
men niet voor zonnestralen te vreezen. 

Het middel Wil.S sinds lang bekend, docb het 
kan nuttig zijn er nog eens aan te herinneren. 

Dezer dageu wertl ons do1>r onzen dessare
porter medegecleeld, dat een meisje van om
streeks 9 of 10 jnar oud, bezig zijnde op de 
sawah nabij cle dessa Pengasib, sajoeran bla
deren te zoeken, aldaar door een groote slang 
werd aangevallen en ingeslikt. Reeds was het 
licbaam van het meisje tot aan de borst in de 
maag v11n bet ondier verd ~venen, toen eenige 
dessabewoners <lit bernerkten. Naar !mis gann
de om wnpens te b1den 1 ten einde bet beest ti~ 
dooden zochten zij terugkomende te vergeefs 
naar de slang. Mat. 

Het laatste op het gebied van tentoonstel
lingen is een neuzeu- tentoonstelling, die dezer 
du.gen in Oostenrijk werd gehouclen. Tuchti~ 

volgenden morgen vel'rastte. Zij had onder bet too
nedrlecoratief een oude gu itaar gevonden en hege
leidde claarmecle hare eigenaal'clig schoone stem. Gol'tbe' 
zelf zegt dat bPt lierl dool' zijne vel'taling uit het 
Italiaanscb veel van zijn oorspronkelijkheid verloren 
heeft; hoe schoon moet rl:rn bet oorsproukelijke niet 
geweest zijn als de copie e''n wereldbekenrfen naam 
heeft verkregen. Wilhelm liet het haa1· nog eenige 
malen herhalen om dl' onYergelijkelijke melodie en de 
wool'clen recht te kunnen genieten . 

Zij bPgon elk vel's plechtig, alsof zij op iets bizon
ders de a.anrlacht vestigen wilde. Bij den clerden 
rew•I werd bet li ed gedrukt en somber; de woorden: 
,,Kent gij het we!?" rlrukte zij gehr.irnzinnig en 
vool'zichtig uit; in hei: ,,Daal'hl'en, daarhecn !" Jegde 
zij een onwedel'staanbaal' gevoel van heimwee en haar: 
,,Leirl mijne schreen !" wist zij bij iedere herhaling 
zoo te wijzig1~n dat het nu eens bidrlend en dringend, 
clan wedPr aanspol'end en vcclbelovend wel'd. 

Toen zij het lied ten tweeden male geeindigd had, 
hield zij een oogenblik op, zag Wilhelm stl'ak aan 
en vroeg: ,,Kent gij het land?" 

,,El' zal Italie mcdr. hedoP,ld zijn," antwoordde 
Wilhelm. ,,Vanwaar hebt gij hP.t liedje ?" 

,,Italie !" ~eide Mignon met nadruk. ,,Als gij naar 
Italie gaat neem mij dan mede. Ik beYI'ies hier." 

( Wordt vervolgd. ) 



l>ersonen dongeu nn.n.~ den prijs die uitgeloof'd 
was voor tlen neu;; die wat vonu oru vang en 
kleur aangaat bet meest van bet gewone mo
del afweek. De overwinuiug werd belrn1tld door 
een mededinger nit \Veeuen, wien" gelaat met 
een reusachtigen. donkerpurperkleurigen gevel 
prijkte. 

- Dezt'r d1tgen trnd een net gekleed hP;er te 
Rotterd1L1u een magazijrt vim damesm11.ntels bin
nen en vroeU' om eeHicre uumtels te zien. Toen 
de bezoeker 

0

z\in kf'us getlaan b1Ld, deed hij den 
chef de wnuerliuge vrnng, den mantel even 
e.an te pnssen, eeu verzoek, waaraan deze, holl 

, neemd hij oak opzag, voldeed. :N"auwelijks bad 
hij den ~imtel 1L1t11, of de bezoeker licbtte de 
toonbanklade en ging 11.an den ban,l, meenencle 
dat de chef hem met den dnmesmn,ntel aan 
wel niet achtervolgen zon. Deze deed dit ech
ter en riep uit n,l 11[ju m:wht: »Houdt den <lief" 
In pl11.1tts vn,n den <lief, hieldeu de voorbijgnn
crers evenwel den chef aiin, dnar zij meenden 
dat de mn,n, met de1• damesmantel Mn bet l!jf, 
niet croed bii' het hoofd was. De <lief outkwam 0 • 

en is nog niet opgespoord. Zw. Ct. 

N aar mmleicling vim h1utr artikel "geen in
koopen in den vreemde'', deelt F. S. uit Beek 
bij 'ijmegen het volgende rum het Dbl. °:'.ede: 

»Onhtncrs had mijn vrouw rnamgordunen 
noodig. Een harer vrienclinnen rnadde hMr 
sterk aau ze uit Pa.rijs te laten komeu, want 
diit. was eerst best goeJ eu zoo goedkoop! 

Alvorens ecbter hiertoe over te gaan, wer
den eerst sfolen ontboden, en toen die ontvan
gen waren, begaf ruen zich nitnr eey. onzer 
arootste rnagazijneu- B11hlmann te ~1megen 
~ten eimle zoowel q ualiteit 11ls prijzen met 
elkander te vergelijken. De uitslag was, <lat 
mijn vrou w niets meer te Parijs bestelt." 

Te Leipzig wordt 11, l'.2 en 13 October de 
eerste interuationale artisten-dng gehouden 
kunstrijders, clowns. athleten diereutemmers 
zangers, koorddansers, langenmenschen, jon
gl1mrs enz. zullen <laar bijeenkomen, om o. a 
te beraadslagen over een ondersteunings- en 
pensioenfomls en cl1~rgelijke liefdadige instel 
lingen. A.an publieke vernmkelijkheden zal e 
die clagen natuurlijk geen gebrek zijn, 

; 
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SPROKKELINGEN. 
e 
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Allet!n het natuurlijke is lilij\'Cnd. Fantastisch 
clroombrelilen mog~n voo1· een poos wree1·d worden 
ten laatste r.1ken zij onder der met door de gesta 
dige, in stilre werkende rnortgnng der Waarbeid. 

Lo:sGFELLOW 

Yernuft rno"'et, evenals zout. scherp maar niet bi t-
ter zijn. 

In het karakter, de manieren, den stijl , in all es 
is cemoud de boogste Yolmaakthei1l. 

e, De lief de is rnn allc men5chelijke zaken die welk 
op eeuwige grondslager. gernstigrl bet meest afwi s-
selt in den vorm waaronder zij optreedt. 

Ieder jaar een nicmve Jente ! 
Menschenhart, wat kunt gij weezen? 
Zou 't alleen voor bloem en \'Oge! 
En voor n gepn lente wezen? 

r 
e 

Bedcnk dit v66r al!es - wet'~ oprecht tegenc•vP 
uze!Yen. rlan moet het vo!gen als de dag op d 
nacht, dat gij alsdan tegen niernand eene valschhe id 
kunt pit-gen. Sll.\.KESPEARE. 

en Gij gerft niet, rnaar gij verkoopt als gij hij elk 
vri.endschapsrlienst op een zeker bedrag van clan k-
baarheid rekent. 

Telegrammen van de Locomotie f. 
e-Uit Batavia, 20 September. Overgeplaatst van S 

marang naar Madioen, de ingenie11r der eerste kla S· 

se bij -den w1tterstaat, Grocnemcijer. 
0 

e-
Van Reuter, 20 September. 's Gi·averihage, 1 

Septe1r.ber. De minister Yan Financien legde de N 
derlandsche begrooting aan de twcr.de Kamer ,·oo 

De uitgaven bcdragen f 136. 0 0 0. 0 0 0, 
r. 

de inkomsten f 121. 0 0 0. 0 0 0. 
re minister stelt zich voor bet tekort met de 

t, onkosten die het ontnrnnten ,·an zilrnr m~debreng 
te dekken door een Yerhooging der be!astingen en 
door wrschillende bezuinigingcn. 

Ook stelt hij voor een recht te hetfen op taba 
Een tweejarig vcdof naar Europa weg1'ns ziekte 

verlee!'ld aan den schout bij de politie te Kota-RadJ 
Platte. 

k. 
i~ 

a, 

· Eervol ontslagen, op verzoek, uit's lands dienst de 
eerste luitE'nant c],~r infanteriE', Veerm::tn. 

Benoemd, tot zoutverkooppakhuismeeste1· te Lo e-
madjang, Falck. 

De eerste Juitenant der inf:rnterie Herklots is op 
pensioeu gesteld: 

Uit BataYia, 20 September. Hier is de Engelsc 
mail aan, met de volgrnde berichten, loopende 

he 
tot 

22 Augustui;. 
ec-De :Nederlandsche suikerfabrikanten zullen coll 

tief deelnemen aan de -Antwerpsche tentoonstellin 
De luitenants Noorduijn en Defize hebben datacbe 

g. 
e· 

ring naar Tndie gevraagd. 
ur Ter beschikking gesteld van Z. E. den Gouverne 

Generaal, voor bet venullen van administratieve b 
trekkingen in Inrlie, de hreren : Bylo, Versteegh, K 
renaar, Mees, Liefeinck, Wijnrnalen, Ris, Veen~ 
Heyting, van :Maerle, Meerburg, van Vleuten, Pee 
boorr1, Rijfsnijder, Veenhuijzen, Pieters, van Dijk, He 

e-
o-

ra, 
re-
y-

ting, Knappert en de Vogel. 

pit 
Ingedeeld bij bet 14e bataillon infantcl'ie de ka- I 
ein van Ilaarde. 

va 
bij het '10e bataillon infantel'ie, de tweede luite
n KcsterC'n; 
bij bet 7 e bataillon infanterie, de tweede luitenant 

Isi ng. 

ee 
Overgeplaatst n::tar bet 6e bataillon infantt:rie, de 
rste luitenant Cayen; 

na 
naar net 5e batailloH infanterie. de eerste luite
nt van Thiel. 
naa1 net ·17e bataillon infantel'ie, de kapitein Engel-
1; van Bevervoorde· bet 
naar het garnizoen;-bataillon in de 2e militaire af
eling op Java, de tweede luitenants van Alpen en de 

de Veer· 
naar Soerabaja, de majoor der genie Staal·, als 
rstaan wezend ; et-
naar l\Iagt!lang, de m0joor der genie van HaPften; 
naar Batada, cle kapitein der genie de Yoogt; 
naar Gombong, dt> kapitein der genie l\larcella ; 
naa1· Soerabaja, de eerste luitenant der genie Groot. 
In Nederland zijn aangekomen de zeilschepen tian 

T ienhoven en Co1·11elia. 

G 
Van Reuter, 2'2 Sq;tember. Kafro, 22 September. 

ordon heaft een beslissenrlc overwinning op de re
el11•n brhaaltl. b 

Bet beleg van Khartoem is opgel1even. 

\' 

Uit Batavm, 22 September. Eenol ontslagen, op 
erzOl'k, llit 's lanrls diem-t de kapitein der infante-

n e Derckes en de kapitein-kwa1,tiermee:;ter Bendrle1'. 
Eer\'O\ onts\ao-en u\t 's lanos dicnst, de $ekretaris ' · 

tj de wees en boedelkarner te Padang. Lawa. b" 
Benoemd tot secretaris der wees en boedelkamer 

t e Padang, van der Yalck; 

L 
tot lit\ van de wees en boedelkamer te Padang. 

ecle1·ck : 
tot vel'ificateur rler "fijfde klasse, NPijs: 

\\" 

tot di,·i:iie-kommandant der scheep,;macht in de 
:ttPrcn van Atjeh, dt> kapitein tf't' zee 13ogaart. 
~fachtiging vedPend, tot de uitopfening der ge

eeskundige practijk, aan den heer Bon. n 

g 
Et>n \'OOrStel, om rlen majoor Deijkerholf van den 

encralen staf bij keuze tot den rang van luitenant
olonel te be,·orderen, i~ aan de besli:;sing van Z. M. 
en Koning onderworpen. 

k 
cl 

\" 

s 

Het stoomschip Limbu1:g is eergi teren van Suez 
ertrok ken. 

Aano·eslao·en vendutien. 0 0 

Op Donderrlng den 25 September 1884 aan het 
tatiun van den ~laat~spoorweg te Djebres van af
ekeurdc goedet"en. behoorende tot den inYentaris 
er \'ll sectie en daarna te Kep:1tian van onuitge

oste pandgorderen. 

g 
d 
I 

k 
c 

Op Yrijdag den 26 St-ptember ·1884 Yoor het to
olokaal van den Heer E. ·white te Poerbajan, van 
om missiegoederen. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

A d v e r t e n t i e n. 
Voo1· het land. 

!Beke=.d~aki~~ .. 
De ondergeteekende maakt bekend, d(l.t als 

r o o i rue ester ter hoofdplaats Klaten eervol 

is ontslagen A. A. Cb. van Polanen 
Petel en in zijne plaats benoemd F. L. 
1.'an U:empen, klerk op het Assistent 
Residentie kantoor aldanr. 

Soemkarta, 16 September 1884. 
De Resident 

bij afwezen 
De Assistent-Resident, 

-257- HALEWIJN. 

~t~~~Tlt 
Op Maanda[ 29 dezer, znllen wij 

te Brambanan 
ven •l ntie houdeH van dll no!S resteerende goe
deren, toebehoorende au.n den boedel vnn wijlen 
den Heer C. L. Dankme\jer. Aun de 
halte Bl'Clmbcman z,,I gelegenheid zijn naar de 
venclutie. 

(~62) SOE8MAN & Co. 

Openbate Verkoop 
op Do111leirdag den ti! October :C.SS.J, 

des voormidd.'1.crs ten 10 ure ten overstaan en 
in het l~lrnal van het vendu epur

ternent te Soerak!Lrta van: 

De huurrecbten op de gronden gelegen in 
de afdeeling Sragen residentie Soemlrnrta, 

bebbende cen uitgestrektbeid van 31 '/, Solosche 
djonken of 8154' •, bou ws van vijfhondenl vier
kante Rijnlanclsche roeden, waurop wordt ge
dreven de Koffieonderneming bekend onder 
den nuam 

NGAROEJM, 
met de daartoe behoorende beplantingen, ge
bouwen schuren lossen en vasten im·entaris, 
die onderneming uitmakend. 

Tot de onclerneming behoort ook het recht 
tot uitkap van de op de onderneming aanwe
zige djatibosschen. Voorts : 400 J avnansche 
bouws sawah, gelijkstaancle met 800 bouws 
van 500 vierka~te H.ijnlandsche roeden, welke 
ten alien tijde van water kunnen voorzieu 

E 
( 251 )* 

in ?~atjea T~n S . st~k;~.., 

SOES~IAN & Co. 

worden. De koftieaanplitnt beclmagt 600,000 
boomen wnarrnn ongeveer 500,000 vrncht 
drngend zijn, de gemi~ldelde pr0tlnctie is 3000 
picols koffie 's jitn.rs. Het anutal werkb1Lre 
umnnen op de onderueming bedrn11g-t omstreeks 
400 terwijl overvloed van water op de onder
neming annwezig is zoodat het bud zeer ge
schikt is voor de indigocultunr. 

Het laud is gunstig gelegen dicht bij een 
rler linltes vn,n de sbtatsspoorweg. 

Informntien t e bekornen bii ~en heer J. vV. 
E. K UIJ PERS, gepensioneerd Lnitenant kolo
ncl dcr artillerie te Soernkarta, b[j den admi
nisimteur der Ondernerning en b1i 

(217) Mr. C'. W. VAN HE.ECKEREN. 

:FO\VLENS 

draa~bare SpoorwB~Bn, 
~TET 

STALEN RATLS en STA.LEN DWARSLIGGERS 
VlJOfl 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worclen met veel succes gebrnikt op de fa
brieken DJA.TI, NGANDJOEK, MEIUl'JAN, 
P AGO..\'GA..:.\T, enz. 

Dit .jaar znllen er hier te DJO{;
DJ.A.1neer dan TIJI<' paal§1rnor 

in ~ebruik g·ebracht i:.worden. 
Eeniy Agent voo1· de fol'sl enlande11 . 

MACH!NERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
VAN 

Ruston Pro~tor & Ca. te Lincoln. 
BEE:ROO:--;'D ~IE:T :\fEER D.\.~ :JOO MED.I.ILLES 

YlJOR ZIJ~E :\[AClll:\ERIE~ 

§TALElW A.§SE~ VOOR 1'IOLE1W§. 
ENZ. ENZ. 

(149) W. MAXWELL, EsGL"\'.EER. 

JiEERE"ISTRAA.T TEGENOVER FERSTE-SCHOOL. 

Pas direkt uit EUROPA ontvangen: 
DiT"erse nien~ste models super

fijne zw-arte yiften en Bruine 
1Lama-Hoeden voor Heeren, w11aron
der de in Duitscblancl gerenommeer• 
de gezondheidshoeden van Pro
fessor Dr. JAEGER; 

Dh·erse soorten ·wekkers; 
Zeer eleg·ante 'Veener Hang• 

klokken, 8 dagen loopend: 

NIEUWE BEZENDING EN VAN : 
Wee:ner1nen bels v11n Gebriider 'roxET; 
Prima kwaliteit Glace-Handschoenen 

vnn 1 tot 6 knoopen ; 
Kens in PorceleineBorde!n, §cho

tel§ en Glaswerk worclenJ.e per stuk, 
h1Llf- en m~er clozij u verkocht; 

Ean de t:olagne per kist en per flesch; 

VERDER NOG VOORHANDEN: 
Het zou zeer gewilde 'Ween.er 

'Jl.'heebm:1.w.I.et; 
De bijna uitverkochte facturen: 

Tinistalen ILepels, ~· odren en 
JU.e~~e~: 

JLi1mmade Brnisbn:nbt>!:lS; 
:t'a~Ltaisie cnllien; en 1~rJ1nb'a!nden; 
~ '\"'erhe::ntlen. in de f~jn~te soorten; 
f"!1·ese-~t-It:riktkokerl!!l; 
Frese~t-li o 1,;es; 
A\Jpacca-, UlJina• en Pacfondzil-

,. err.ware ~.n.: 
.JJ"..,,ike u 1·s te lle(j es; 
r orceleie-nkeu lrm1~eree<lschap; 
Trechtei·s; .I1 ... itel'1naat;;·la.zen; 

moaie 'Vag·enla.ataarns, enz. enz. 

(241) HA H, L 0 FF. 

:tnatitu~,'bi N~nninge 

Jongensschool fe Pvigen. 
Aan deze inricbting kunnen tegeu 1 Sep

tember a. s. twee interne leel'lingen 
geplnatst worden. 

Aclres: POlUWNG-SOERABAIA. (202) 

Koaltaat' en Zwee~scbe teer 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgba1tr bij 

SOJ£SiVIAN & Co 

Van n,f hetleu is de pro cu
r at i e oti dlln Heer Li!!.ken
ho{f voor de znken der opge

heven 'J'oko Solo ingetrokkcn en worden HH. 
debiteuren ann die toko uitgenoodigd, hunne 
pretentien reclttstrccks over te m1tkeu aan den 
Hiler E. t' ~as te Semar:ing-, terwijl de Heer 
r. ~. Gaa,l, mjjn ge1Lrnchtigt1e, zich tevens 
met de innincr dier rrehleu to~ :01Ltercbg den 27e 

C? b 

September a. s. heeft b ~last. 
E. t' SAS. 

SoLO - LoaE1rn~T ScnoLTE)! 
22 Sept. 1884-. 

De ondergeteekende, 

(264) 

belnst zich met den in- en verkoop van prci
dnkten te Sem:1rn11g. 

Verschafb werk:bpit1t1tl aan Ln,ndbouwon
dernemingen eu -verleent voorachotten op pro
dnkten. 

J!Jen en antler tegen m1der overeen te ko
meu couditiiin. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Verkrijgbaa.r bij 

1Ji~~~11If ~ [~~l~f ~ 

Tlf11itoor-Llge11dt1,'s 1U!i85. 
s /)OOl"Wegqitl.!iell. 
~¥nle1·lrt1uls Gest·ltietlenis en Yolksleven 

( 1n·,wl1t11·e1·k in -"' g1•. ocft1,vo tleelen) 
lie th;nestet-..J.lbrun in 1n·achtband. 

Itll.lie. tloo1· Gerlll'd lielte1• ll >l 

.Een se11i11ln·tl,Jo.f, co1n11leet (voor dj-
lettt1,ut-sl.'11iltln·s.) (249) 

o~rV.A .. NGES: 

P r a ch ti [ B o 1 B o [ r a fi B on 
zeer goedkoop. 

'J.'HOOFT & liALFF. 
(162) 

Amsterdamsche A.potheek. 
Ontvangen: 

Ueatings Cough lLozen~es. 
nfalrl~l tegen de hoest. 

( 10 5) :.\IACHIELSE. 

:l\.Io elem a g azijn. 
SOERABAJA_ 

§teeds vooi·ltanden : 
Jnponnenstoffen, Entre11eux, Luxe - Artikelen, 
Huis110u,Jelijke beuoo Jig !he 1en, enz. 

Her.o mmandeert zich ver,ler voor bet aan-
nmken van japonnen, eb. etc. *(252) 

§ (!> E {; I 1~ rL I T E l T. 

:t~Q.ig~..,J:n~ta.ll~ tii~ 
i:.wnr•l~!l ,-al~e:ui de laaCste ver• 

beteri~n;;·eiin, s1rne1li~ e:1 salide 
uitJ;·e,-ne1~d. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Iustallaties warden in den tijd van 
eene m11nml O'Cre.~d afgelevercl. 

Hierb\j wo~1lt hoegenMmd geen metselwer~ 
crebruikt en luLn men het couclens-water bez1-
~en tot het a11nmengen vim de indigopap. 
e W.MAXWELL . 

(150) E~GI~EER,-Djo~ja. 

'l'.E)! BEUOEVE VAN 

de (£1Jmtia..)tieri..:.cF•ooC te Soer.a.fi.a.r.ta 
EN 

de 6l)cr.cc1ii9 i11<} tot vooiteieidc~•d onde-r.
-vicF•t a.a.1• J{indc.ic.n •l)O.VJ. 0ltiVJ.uHmo

<}cnd.i.n ii• Slccdci(cmd.:>di-~11-dii. 

Trekking 
Maa~Ua~ ~~ ~~~~m~ar rnM. 
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G E L D - L 0 T E R IJ 
• TE ~AT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenlr;inr; tot voorbereidend on

derricht aan .kinderen van .Uiuver
mor;enden In lWederland!olch ludle. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 < < « 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « < < 1.000.- < 5.000.-

10 « c < 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « « 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTE~ zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« B:mdjarmasin « « « J. A. Jansen. 
« Uandong « « « C. G. Heiligers. 
« Batavia. « de N I Escompto Maatschappij. 
« « « den heer H. J. Meertens. 
(( « « cc c< G. Gehrung. 
« « « « c< F. H. Kroon. 
« « « de heernn H. M. van Dorp & Co. 
« (( « << cc Ernst & Co. 
« (( « « « . Bruining & Co. 
« « « « << Ogilvie & Co. 
« (( « « t Visser & Co. 
(( (( « << « Dunlop & Co. 
« (\ « den heei· Loa Po Seng. 
« (( « « « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis 
« Benkoelen 
1e Boeleleng 
« Buitenzorg 
(( (( 

cc « « L. van Hutten. 
« « « C. A. Aeckerlin. 

« Nierinckx. 
« Th. Janz. 
« J. A. Schussler. 

« Cheribon 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \Yolrnkamp. 

« (( (( (( 
« Djember Bezoekie « 

« J. van !fol t Pellekaan. 
cc Brocx. 

« Djocjacarta « l< « J. J. de Graatr. 
« « « « « H. Buning. 
« « « « « \Yed. Kocken. 
« « « de heeren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den heer J. Revius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « « « A. W. Kneefe!. 
« Laboean (Deli)« « « J. F. H. van Hemert. 
« Macassar « « « \V. Eekhout. 
« Madioen « « « J. A. Manuel. 
« Magelang « << « P. Koppenol. 
« Medan « « « W. F. II. Leyting. 
« l\lenado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten,Steffan&Co. 
« Pad.-Pandjang« « « J. \Y. Alting Siberg. 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean << « « H. G. Klunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « e> A. 1\1. Yarkevisser. 
a: Pecalongan « « « A. \Y. I. Ilocbardt. 
c « « « « S. . Marx. 
<t « « de heeren Ilana Mullemeister & Co. 
« Poerworedjo (< den beer M. F. Smets. 
« Probolingo « « « C. G. van Sliedrecht. 
« « « « ?i R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « « C. van Zijp. 
« Rernbang « « « P. L. ''an Ilodcgom. 
« Salatiga « « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « « Agent N-. I. Escompto l\Iij. 
« « « de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « « « Ravenswaay & Co. 
« « « « « Arnold & Co. 
« « « «" « Soesman & Co. 
« « « « « Grivel & Co. 
« « « den heer A. Bisschop. 
« Soekaboemi « « « D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia « « Agent N. I. Escompto Mij . 
« « « den heer Chs. Kock.en. 
« « « « « y. Clignett. 
« « « de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « « « E. Fuhr~ & Co. 
« « « « << Van Muyden & Co. 
« « « « « Thieme & Co. 
« Soerakarta « « « Soesman & Co. 
« « « « « Thooft & Kalil. 
« « « « « Vogel van der Heyde & Co. 
« « « den heer C. L. Baier. 
« Tangerang << << « L. A. M. Leman. 
« Tjiandjoer « << « Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
<i « « K. Hovens Greve Wzn. 
« « « C. ·w. R. van Renesse van 

Duijvenbode. 

• « Tega! 
<i Ternate 

« « « I. I. A. Uitenbage de 
Mist. 

« Tjilatjap 

« \Vonosobo << « « D. J. van Ophuijzen. 
De trekking geschiedt ten ove~·staan v~!1 den No

taris H. J. l\IEERTENS te Batavia als biJ aanplak
biilet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Ha.ndels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorsfraat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelij.k aaubevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
'rELGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIEL_OONEN bui\.en 

de lijn. 
(6) THOOF'r & KALFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEil.KTUIGKUlWD IGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOCRRAAD: 

Een groote pn.rtii L, 'I.\ I_! en Balk· 
ijzer in fl.Ile 1ifrnetingen. 

Staaf en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!,." en ''•" 

§taaf en plaatl~ope1· en l{O(ler• 
draad. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
JUinknagels. 

> > Ji.operen Kranen 
en ~toomafslnitel'S. 

India rubber van af '/,." tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met hulpstnkken tot 

en met 4" 
Geldonlien pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prim.ii kwaliteit Engelsche dl'ijfrie· 

m.en, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, §toom· 

poinpen en Brandspniten. 
Snijge1·eedschap voor gas en 

-Witl1 worthdl'aatl. 
Alle soorten Vel'fwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

en Schaatbanken. 
Stoo1ninacbines met ketels op een 

fnndatieplaat. 
1'.iezel~nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen wn.rmte-uitstrnling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vnnrklei. Van welke hiatste urtikelen zij 
eenige ao-enten voor J av11 zijn. 

Verde~ alle al'tikelen, benoo'li~d 
-voo1· htndelij ke 01ulernemingen. 

Hunne 1.:aak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij bunne prijzen zeer billijk en 
b.eneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belnsten zij zicb ·met toezicht hou
den op !mnmaak van Jlachinerieen en 
repa1·aties daarvan, en nemen bestel· 
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 

H;DISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansrhe en Porl11gemhc WrJneu. 

Witte en Uoode Port ..... f-15.-\ per 
Malaga, tvluscatelen Vino Dulce,, ·13.50 (12 fl 
Pa.le-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·l~.-J1co1.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

So ciBtB G1
e de Prod ui t& Alim en tairB s 

l\...u>rf.\AL 3 nllLLIOE:'I FRANCS 

Directenren DLVA:-.'T en ALLCARD 
GouoEN ~lEDAILLi> PARTJS 1878 

G 0 u D E N ME D .\ I L L E A ~[ s T E R D A ~! ·! 8 8 3 

PA RI JS II LONDON 
23, Riche;·, 23 II 101, Leade11hallstreet. 

Doter van No1·ma.ndie 
Zomle1· eenig meng~el, de bestc boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, tniffels, sardines, pates de 
(uie gras, enz. 

ORDERS TE RICIITE.::;! AA.N ALLE n-IPORTEURS 

\AN EUROP"\. 
.Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCUE PRIJSCOURANTEN WORDEN 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 
(141) 

Van af hedeu d1Lge!ijks verilche Gebakjes enz. Pr~js.coumnten worden tegen franco 
aanvrage frnnco toegezonden . 

1-
VAN RU IJ VEN & Go. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERELWS'l.'RAAT. 

. (127) 

'.2aturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bestellingen worden in dr.n 
koytst mogelijken tijd afgeleverd. 

N B d B r 1. I Il di s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij o..verl~jden, Immer-trekkende verzej 
kering;-·ook omtrent die volgens bet onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor vVEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

U it de hand te koop. 
Een steenen lmis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Amsterdams:~be Apotheek. 
Soenkll rta. 

BayrnJn. Alcoholisch w-asch· 
water. 

( 101) :\IACHIELSE. 

••«N 
Een ULMERDOG, MUISV AAL. 

Een NEWFOUNDLANDER, zwart, teef. 
Beiden nog zeer jong, zwaar gebouwd en hoog. 

Verder: 
Een DOG (terrier). 

Te bevragen bij ENGERS. 

W erfstraat. 
(250) Soerabaja. 

Op nieuw ontvangen: 

GLAGE HANilSGHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle nummer.s. 

-230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 

(226) 

VA~ 

V LAS BL _QM. 
Heeren.rt·raat - Solo. 

Verkri.jgbaar · 
bij 

TBOaFT & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mitnchhans0n 
(in het J a vaansch) 

P1·ijs f 5.- fmnco per -post f 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·agen tot gelei,le· 
billet voor vei·voer van koffij, 
met ontvangstbe-wijs voor kof· 
ftjpas. (193) 

den Agent te Soeralrn.rta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.a.p~Qb.e Wi]=.e~. 
J!!) 

(25) A. l\fAOHIELSE. 

SOESI\'IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en C·Oininissievendotien 

(28) 

A.msterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PLATON & Oo. Batavia.· 

(70) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soeralrnrta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. KoortS• 
-werend liqueur, tevens eene zeer ajl.n
gename drank. 

tlOO) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie ~faatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen ·brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,, Veritas.'' 

Dij bet A.r;e•ltscbap dezer Maatschap
pijen bestaat, op zeer aaunemelijke voor
waarden, gelei;enheid tot verze.keriur; 
tegen brandgevaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakai·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneld.ruk - THOOFT & KAI.FF - Soeraka1cta, 
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